
Palavra, fé e vida – 5 de maio de 2021

“Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Eu sou a verdadeira vide e meu Pai é o 
agricultor. Ele corta todo o ramo que está em Mim e não dá fruto e limpa todo aquele que dá 
fruto, para que dê ainda mais fruto. Vós já estais limpos, por causa da palavra que vos 
anunciei. Permanecei em Mim e Eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto 
por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em 
Mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em Mim e Eu nele, esse dá 
muito fruto, porque sem Mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em Mim, será 
lançado fora, como o ramo, e secará. Esses ramos, apanham-nos, lançam-nos ao fogo e eles 
ardem. Se permanecerdes em Mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o 
que quiserdes e ser-vos-á concedido. A glória de meu Pai é que deis muito fruto. Então vos 
tornareis meus discípulos».” (Jo 15, 1-8)

Este texto já nos iluminou no domingo passado. Gostaria de dar um passo em frente na 
reflexão: Permanecer. Já percebemos que, vindo de Deus, o convite a permanecer é dinâmico, 
é para darmos muito fruto e para que outros, através de nós, possam chegar ao Pai. Nestes 
tempos em que vivemos, tem ainda um outro desafio: às vezes achamos que a Igreja não é 
necessária, que a missa é facultativa. Faltamos com muita facilidade e, muitos de nós, 
comprometem-se pouco. É preciso catequistas? «Eu não posso». É preciso ministros 
extraordinários da Comunhão? «Eu não quero». É preciso algum trabalho na Igreja? «Eu não 
tenho tempo». É preciso? «Eu não…!». Pois é preciso permanecer! A Igreja é dom de Deus mas
não se constrói sem nós. A Missa é o banquete do povo de Deus, alimento essencial da nossa 
fé. Permanecer? Claro! Como posso não estar presente?

Eu estou pronto!

Bom dia para todos. 

P. Mário Campos

Para rezar:

“Vamos com alegria para a casa do Senhor!” (Sl 121)

Para ler:

Actos 15, 1-6; Salmo 121 (122); João 15, 1-8.


